
 

 

 

 

 

 

Så bidrar Skellefteå Kraft till globala målen  
 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens 
länder någonsin antagit och finns till för att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. 
Genom 17 globala mål för hållbar utveckling kan det här bli verklighet men det 
kräver att alla sektorer, lokalsamhällen, verksamheter och individer hjälps åt. 
 
Skellefteå Kraft har både ansvar och möjlighet att bidra till Agenda 2030. Genom 
vår samlade kompetens och vår verksamhet kan vi påverka tio av målen.    

 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

 
Vad handlar det om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål tre handlar om att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att kunna bidra till samhällets utveckling 
 
Att alla medarbetare ska må bra psykiskt och fysiskt är en självklarhet på 
Skellefteå Kraft och något som företaget har stort fokus på. Vår syn på ett bra 
arbetsklimat innebär att vi tar vara på varandras olikheter, kunskaper och 
erfarenheter stimulerar alla att vara medskapande och delaktiga och i vårt 
lagarbete. Allt för att vårda en arbetsmiljö där alla mår bra, trivs, utvecklas och 
presterar. Som medarbetare på Skellefteå Kraft delar vi uppgiften att 
vidareutveckla en sådan miljö.  
 
Arbetsmiljöarbetet är brett och handlar om både den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön, men också om att möjliggöra balans i livet som helhet. Det handlar 
om allt från att arbeta systematiskt via vårt ledningssystem för arbetsmiljö till att 
erbjuda friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag, jobba med företagskulturen, 
utbilda i OBM, jobba med drogfrihet och främja inkludering och mångfald. 

 
Mål 5 Jämställdhet  
 
Vad handlar det om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål fem handlar om att kvinnors och flickors underordnade maktposition i 
förhållande till män och pojkar måste upphöra. Jämställdhet uppnås när kvinnor 
och män har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv 
och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om någonting så självklart som 
likabehandling och rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.  
 
För oss är det självklart att våra medarbetare ska behandlas likvärdigt oavsett kön 
och vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Vi fokuserar på 
jämställdhetsperspektivet i våra rekryteringsprocesser och ett av våra mål är att 
andelen kvinnliga chefer ska vara lika stor som andelen kvinnor bland våra 
medarbetare. Vi medverkar i ledarskaps- och mentorprogrammet Qraftsamling vars 
syfte är att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen, arbetar med 



 

 

 

 

 

 

lönekartläggning och att skapa goda förutsättningar för att förena ett jämställt 
föräldraskap på och utanför jobbet. Under 2019 HBTQ-certifieras vår 
likabehandlingsgrupp.  

 
Mål 7 Hållbar energi för alla 

 
Vad handlar mål 7 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål 7 handlar om att tillgång till hållbar energiförsörjning från förnybara energikällor 
och rena energislag är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar 
världen står inför, till exempel fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, 
rent vatten, hälsa och ekonomisk tillväxt. Samtidigt kommer en stor andel av de 
ökade utsläppen av växthusgaser från fossila energikällor, som utgör nästan 80 
procent av den totala energitillförseln globalt.  
 
Förnybar energiproduktion ligger i Skellefteå Krafts DNA. Från valet 1906 att satsa 
på vattenkraft till dagens investeringar i förnybar energiproduktion gör att andelen 
förnybart i vår energimix idag är nästan 90 procent. För att ytterligare öka andelen 
kommer vi att bland annat att avveckla torvanvändningen i våra värme-
anläggningar, satsa mer på vindkraft och öka effekten i vattenkraften. Våra 
ägarandelar i kärnkraftverket Forsmark (knappt 2 procent) och kraftvärmeverket 
Alholmen (24,9 procent), som till största delen eldas med biobränslen men även en 
viss del kol, är en utmaning då vår långsiktiga ambition är att producera 100 
procent förnybar energi.  

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Vad handlar mål 8 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål 8 handlar om att skapa ekonomisk tillväxt samtidigt som arbetstagarnas 
rättigheter skyddas genom anständiga arbetsvillkor och en trygg och säker 
arbetsmiljö. 
 
Skellefteå Kraft arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, utan att 
belasta vare sig natur eller mänskliga resurser i onödan. Vi har en nollvision för 
arbetsolyckor och arbetar systematiskt med frågorna genom vårt certifierade 
ledningssystem. Vi arbetar förebyggande för att medarbetarna ska må bra och för 
att förebygga skador och sjukdom genom till exempel friskvård och hälsoundersök-
ningar. Skellefteå Kraft främjar likabehandling och jäm-ställdhet och ger 
förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och löneöversyner genomförs för att 
säkerställa lika lön för likvärdigt arbete.  

  



 

 

 

 

 

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 
Vad handlar mål 9 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål 9 handlar om att en väl fungerande och hållbar infrastruktur främjar ekonomisk 
tillväxt och utveckling. Investeringar i hållbar infrastruktur är till exempel en viktig 
åtgärd för att stärka och binda i hop samhällen och regioner.  
 
Skellefteå Kraft äger, underhåller och bygger ut infrastruktur för elnät, fjärrvärme 
och fibernät. Men vi jobbar även med innovation och satsar på framtidens energi- 
och transportsystem! Det är avgörande att våra kunder kan lita på att få sin el, 
värme och kommunikation oavsett var de bor. Vi arbetar därför kontinuerligt med 
att säkerställa tillförlitligheten och att minska antalet avbrott i våra leveranser. Vi 
sätter upp laddstolpar på många håll i Skellefteå och i regionen och kommer att 
möjliggöra laddning av elfordon i anslutning till våra kontor och 
produktionsanläggningar. 

 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
 
Vad handlar mål 11 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål 11 handlar om att det sker en omfattande inflyttning till städer över hela 
världen. Förändringen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Ett viktigt område handlar om att tillhandahålla 
hållbara transportsystem. Ett annat om att skydda och trygga natur- och kulturarv. 
 
Skellefteå Kraft arbetar brett för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. Till 
våra viktigaste insatser hör investeringar i hållbar infrastruktur för att stärka och 
binda i hop samhällen och regioner. När vi bygger och driver våra anläggningar tar 
vi hänsyn till närboende och samer för att minimera störningen från vår 
verksamhet. Vi främjar även fossiloberoende och effektiva transporter, byter vi till 
mindre farliga kemikalier och återvinner avfall från vår verksamhet.  

 

 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 
Vad handlar mål 12 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
En hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändigt för att 
minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Det innebär en 
effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemet och minskad påverkan 
från farliga kemikalier   
 
Skellefteå Kraft arbetar på många olika fronter för att använda våra resurser på ett 
effektivt sätt. Vi ställer till exempel krav på våra leverantörer i inköpsprocessen, 
minskar antalet kemikalier i verksamheten, skyddar produktiv skog från avverkning 
och energieffektiviserar våra egna och kundernas anläggningar.  
 
 



 

 

 

 

 

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

 
Vad handlar mål 13 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de 
ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi använder fossil energi. 
Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi en global uppvärmning som överstiger 
två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
havsförsurning och mänsklig säkerhet. 
 
Förnybar energiproduktion ligger i Skellefteå Krafts DNA. Från valet 1906 att satsa 
på vattenkraft till dagens investeringar i förnybar energiproduktion gör att andelen 
förnybart i vår energimix idag är nästan 90 procent. För att ytterligare öka andelen 
kommer vi att bland annat att satsa mer på vindkraft, bygga ut effekten i 
vattenkraften och avveckla torvanvändningen i våra värmeanläggningar. Vi deltar 
aktivt i dialogen med politiken för att möjliggöra omställningen av energisystemet 
och vill bidra genom att producera 100 procent förnybar energi. Vi bidrar även mål 
genom att aktivt minska utsläppen från våra egna transporter och genom att bygga 
infrastruktur för laddning av elfordon för att främja omställningen av 
transportsektorn. 
 
 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

 
Vad handlar mål 15 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
Mål 15 handlar om att biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens 
livsuppehållande system och att vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna 
grund. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, 
läkemedel och förnybara råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald är 
därför en viktig utmaning. 
 
Skellefteå Krafts val att satsa på förnybar energiproduktion har stora fördelar ur 
klimatsynpunkt, men innebär samtidigt ingrepp i naturmiljön och påverkan på den 
biologiska mångfalden. Vi arbetar med analyser och inventeringar samt för en 
kontinuerlig dialog med våra intressenter för att göra rätt miljöåtgärder. Några 
exempel är förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation, återställning av mark i 
Uljabouoda vindkraftpark och att använda ny teknik för fiskvandring i Bruksforsen. 
Skellefteå Kraft är också en av åtta aktörer som gått samman för att finansiera 
Vattenkraftens miljöfond som finansierar åtgärder för att anpassa vattenkraften till 
modern miljölagstiftning.  
 

  



 

 

 

 

 

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till 
för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen. Genom 17 Globala mål för hållbar utveckling 
kan det här bli verklighet men det kräver att alla sektorer, 
lokalsamhällen, verksamheter och individer hjälps åt. 
 
Vi på Skellefteå Kraft har både ansvar och möjlighet att bidra 
till Agenda 2030. Genom vår samlade kompetens och vår 
verksamhet kan vi påverka tio av målen.    
 
Vad handlar mål 16 om och vad gör Skellefteå Kraft? 
En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla 
institutioner, transparens och rättsstatens principer utgör 
grund för en bra samhällsstyrning inklusive korruptions-
bekämpning och är viktiga drivkrafter för utveckling. 
 
Som kommunägt bolag är det mycket som skiljer Skellefteå 
Kraft från andra energiföretag. Förutom att vi omfattas av 
offentlighetsprincipen och krav på transparens har vi ett 
viktigt förtroende att förvalta när vi genom vårt uppdrag 
förenar affärsnytta med samhällsnytta. Vi har exempelvis en 
uppförandekod som beskriver hur vi ska förhålla oss i viktiga 
frågor och riktlinjer för representation, gåvor och förmåner för 
att minska risken för korruption och mutor. Vår struktur för 
styrning och ledning av koncernen säkerställer ett lyhört, 
inkluderande, deltagande och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer 
 
 


